
والسمع هنا مبعىن  (( لقد سمع اهللا ))يف هذه اآلية من الفوائد أوال: إثبات مسع اهللا عزوجل؛ لقوله: : الشيخ

  . إدراك الصوت وإن خف؛ واملراد به هنا التهديد

األول: مبعىن االستجابة؛ فوليعلم أن العلماء رمحه اهللا قسموا مسع اهللا إىل قسمني، قسموا مسع اهللا إىل قسمني؛ 

وال تكونوا   ((ومنه قوله تعاىل:  ,والثاين: مبعىن إدراك األصوات؛ أما السمع مبعىن االستجابة فهو كثري يف القرآن

أي ال يستجيبون؛  وهم ال يسمعون )) (( :يعين بآذام سمعنا )) كالذين قالوا سمعنا وهم ال يسمعون )) ((

إن  ((امسعوا يعين مسع استجابة؛ ومنه قوله تعاىل عن ابراهيم:  )) فاتقوا اهللا ما استطعتم واسمعوا ((وقال تعاىل: 

أي ملستجيب الدعاء؛ ومعلوم أن هذا النوع أو هذا القسم من السمع معلوم أنه من  ربي لسميع الدعاء ))

  الصفات الفعلية؛ ألنه يتعلق مبشيئته .

؛ يقول هذا النوع الذي هو القسم الثاين موالقسم الثاين من السمع: مسع اإلدراك؛ قالوا: وينقسم إىل ثالثة أقسا

ينقسم إىل ثالثة أقسام؛ قسم يراد به التهديد؛ وقسم يراد به التأييد؛ وقسم يراد به بيان اإلحاطة والشمول لسمع 

املراد بالسمع  قال ال تخافا إنني معكما أسمع وأرى )) ((اهللا؛ فأما الذي يراد به التأييد فكقوله تعاىل ملوسى: 

  تأييد.هنا ال

لقد سمع  ((وقد يقول قائل: والتهديد أيضا بالنسبة إىل فرعون ؟ وأما الذي يراد به التهديد فمثل هذه اآلية:  

وأما الذي يراد به بيان مشول علم اهللا عزوجل وسعته فمثل اهللا قول الذين قالوا إن اهللا فقير ونحن أغنياء )) 

قالت عائشة: احلمد هللا الذي وسع مسعه  في زوجها ))قد سمع اهللا قول التي تجادلك  ((قوله تعاىل: 

واهللا عزوجل فوق عرشه فوق ـ سبحان اهللا   طرف احلجرة وإنه ليخفى علي بعض حديثها ـلقد كنت يف ,األصوات

قد سمع اهللا قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى اهللا واهللا  (( :سبع مسوات يسمع كالم هذه املرأة

  . إن اهللا سميع عليم )) (( :حتاور الرسول واملرأة يسمعه يسمع تحاوركما ))

   من الذي يسأل ؟ ستكتب شهادتهم ويسألون )) ((يف قوله تعاىل: : السائل

  ؛ ألن السؤال ورد يف آية أخرى أن اهللا نفسه يسأل .هحيتمل أنه املالئكة أو أن اهللا يسأل: الشيخ

 ؟ يء ما أذن لنبي حسن الصوت أن يتغنى بالقرآن )ما أذن اهللا لش (ما املراد باحلديث: : السائل

بالالم  عداهما مسع، أذن مبعىن مسع هكذا قال العلماء؛ ال ما فيه تأويل أبدا ما فيه؛ وهلذا  :املعىن ما أذن: الشيخ 

  أذن له .

قلنا يشمل األنبياء والرسل لكن قلنا إن كل رسول نيب وال عكس  ويقتلون األنبياء )) ((يف قوله تعاىل: : السائل

   فيكف هذا ؟



ن األنبياء املذكورون يف القرآن رسل، ما جتد : أأنا أعطيتكم قاعدة يا إخواين من قبل، أعطيتكم قاعدة: الشيخ

بلك منهم من ولقد أرسلنا رسال من ق (( :وذكرت لكم دليال من القرآن ,نيب ذكر يف القرآن إال وهو رسول

واضح وإن مل يستقم فنقول املقصود  فاألمرفإن استقام هذا  قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك ))

  ه الناس .وناألنبياء الذين مل يوحى إليهم بشرع جديد يبلغب

   بالنسبة لسماع األرض وحتديثها باألخبار من غري أذن فهل اهللا كذلك ؟: السائل

قصدنا إن الشيء قد يسمع وإن مل يكن له أذن؛ وقد يرى وإن مل يكن  ,قياسالصحيح؛ ما هو قصدنا : الشيخ

  .أيضا له عني أيضا؛ ألن األرض ستحدث ما فعل عليها 

   ؟ ... هل يدخل فيه الرسل ويقتلون األنبياء )) ((يف قوله تعاىل: : السائل

ألنبياء لو قيل: يقتلون ؛ لكن الذي يقتل ا مرتبة من الرسولألن النيب أدىن ,نيبالالذي يقتل الرسول يقتل : الشيخ

  لقلنا إنه ال يشمل قتلهم الرسل ألن الرسول أخص . ؛يف غري القرآن األنبياء

   نيب قبل نوح ؟عليه السالم هل إدريس : السائل

أنه نبياء قبل نوح أبدا؛ وإدريس من بين إسرائيل، الظاهر من سياق اآليات أحد من األما فيه  ,ال يا أخي: الشيخ

 (( فيه: شوف شجرة لألنبياء مكتوب إدريس قبل نوح وهذا غلط، غلط الشكمن بين إسرائيل؛ وهلذا يوجد أنا أ

أنت أول  (: ويف حديث الشفاعة يأتون إىل نوح ويقولونإنا أوحينا كما أوحينا إلى نوح و النبيين من بعده )) 

   .) أهل األرضاهللا إلى  هرسول أرسل

ذلك بما قدمت أيديكم وأن اهللا ليس بظالم للعبيد الذين قالوا  (( باهللا من الشيطان الرجيم: أعوذ: الطالب

جاءكم رسل من قبلي بالبينات  قدإن اهللا عهد إلينا أن ال نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل 

وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر 

  والكتاب المنير )) .

قد سمع اهللا قول الذين قالوا إن اهللا فقير ل ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم؛ قال اهللا تبارك وتعاىل: : الشيخ

وأظن أننا أخذنا  سنكتب ما قالوا وقتلهم األنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق )) ونحن أغنياء

  الفوائد ؟ 

  ؛ ة واحدةفوائد: الطالب

  وهي السمع وذكرنا أقسامه .: بس الشيخ



من فوائد هذه اآلية: بيان ما عليه اليهود من الوقاحة والعدوان حيث اعتدوا على الرب عزوجل بوصفهم إياه بأنه 

  فقري .

فأثبتوا  ,حنن أغنياء :بل قالوا ,ومن فوائدها: أم لشدة عتوهم وبغيهم مل يقتصروا على أم وصفوا اهللا بأنه فقري

  الكمال ألنفسهم والنقص هللا عزوجل .

 تكتبأمره والذي ولكننا ذكرنا أن املراد ب سنكتب ما قالوا )) ((ومن فوائد هذه اآلية: إثبات الكتابة هللا؛ لقوله: 

أم يحسبونا أنا ال نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم  ((الئكة؛ وذكرنا هلذا دليال وهو قوله تعاىل: امل

  يكتبون )) .

ومن فوائد هذه اآلية: أن اليهود كما اعتدوا على اهللا اعتدوا على رسل اهللا؛ فقتلوا األنبياء بغري حق؛ فصار منهم 

  هللا .إال اهللا وال أن رسل اهللا رسول  ؛ فلم حيققوا شهادة أن ال إلهعدوان على مقام التوحيد ومقام الرسالة

واهللا سبحانه وتعاىل  ونقول ذوقوا عذاب الحريق )) ((من فوائد هذه اآلية: إثبات القول هللا عزوجل؛ يف قوله: و 

فة، أنه يقول ويتكلم بكالم حقيقي حبرف وصوت مسموع؛ وهذا الكالم ص ,قد ثبت له القول بإمجاع السلف

صفة من صفاته ليس مبخلوق؛ وقالت املعتزلة واجلهمية إنه خلق من خملوقاته، هو كالمه لكنه خلق من خملوقاته؛ 

والذي يسمع عبارة  ,وكالمه هو الكالم القائم بنفسه ,إنه ال يتكلم بكالم يسمع ضاهاهمقالت األشاعرة ومن و 

لقيم أن شيخ اإلسالم رمحه اهللا أبطل هذا القول من عنه أو حكاية وهو خملوق، املسموع خملوق؛ وقد ذكر ابن ا

  .يف الفتاوىأظنها موجودة و التسعينية "  تسعني وجها يف رسالة تسمى "

وذوقوا  ((ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن هؤالء سوف يذوقون العذاب باألمل البدين واألمل النفسي؛ لقوله: 

ألن هذا توبيخ وإهانة؛ فاألمر هنا  ,أمل نفسي ذوقوا )) ((ففي احلريق أمل بدين ويف قوله:  عذاب الحريق ))

  للتوبيخ واإلهانة .

ا  تكيفومن فوائدها: الرد على من قال إن أهل النار ال يذوقون العذاب ألن أجسامهم تأخذ على النار وت

  ب الحريق )) .ذوقوا عذا ((فيصبحون ال يذوقون أملا؛ ونرد عليهم بقوله: 

وكلما نضجت جلودهم بدلوا جلودا  ,من فوائدها: بيان قدرة اهللا عزوجل، حيث حيرتق هؤالء وتنضج جلودهم

مع أن مثل هذا احلريق لو أصاب أحدا من الدنيا هللك ولكنهم ال ميوتون كما قال  ,ومع ذلك ال ميوتون ,غريها

  . هنيئةوال حيىي حياة  ,ويسرتيح فال ميوتال يموت فيها وال يحيى ))  ((اهللا تعاىل: 

وذوقوا عذاب  ((هذا من متام قوله: ذلك بما قدمت أيديكم ))  ((مث قال اهللا تعاىل وهو ابتداء درس الليلة: 

أي ما أصام من العذاب والتوبيخ؛ فاملشار  ذلك )) ((أي يقال هلم زيادة يف التوبيخ والندم واحلسرة  الحريق ))



أنه يتحدث عن مجاعة وأتى  مع ذلك )) ((وهنا قال:  وذوقوا عذاب الحريق )) ((إليه ما سبق من قوله: 

وأن الكاف  ,ألنه مر علينا قريبا أن اسم اإلشارة حبسب املشار إليه ,املفردة، كاف املخاطب املفردة بالكاف

هي كسرها مفردة للمؤنث؛ أو ؛ أو هي بفتح الكاف مفردة للمذكر وبفصحىحبسب املخاطب على اللغة ال

لكن األكثر أا حبسب املخاطب؛ وأظن أنكم مل تدركوا متاما هذه املسألة،  ,بفتح الكاف مطلقا؛ وكلها لغات

  يا عبد اهللا بن عامر أدركتها متاما ؟ اسم اإلشارة حبسب ؟  ما أدري ,مسألة الفرق بني املشار إليه وبني املخاطب

  حبسب املخاطب.: الطالب

  ماذا أقول ؟  ,فإذا خاطبت اثنني مشريا إىل نساء ,املخاطب: يراعى فيها يخالش

  ؛ : ذانكماالطالب

ما حاجة أن نكرر  , على كل حال؟ تلكما صح ا إىل النساءري ال، خطأ؛ تلكما أي خاطبت اثنني مش: الشيخ

  وهو بنفسه حيوهلا من هذا إىل هذا . ,كتب اسم اإلشارة والكاف, واحد يألا معروفة حتتاج إىل كتابة

اسم موصول مبعىن الذي أي بالذي؛  :ماأي بسبب؛ فالباء هنا سببية؛ و  ذلك بما قدمت أيديكم )) ((قال: 

لكن أضيف العمل أو املقدم إىل األيدي  ,أي يف الدنيا؛ واملراد باأليدي هنا أنفسهم قدمت أيديكم )) ((وقوله: 

 وإال فمن املعلوم أم قد قدمت أيديهم وألسنتهم وأرجلهم كل ,حمل البطش والعملألن الغالب أن األيدي هي 

  . ت بشيءعملكلها قواهم  

أي  )) بما قدمت ((وأن هنا بالفتح عطفا على ؟ على ما يف قوله:  وأن اهللا ليس بظالم للعبيد )) : ((قال

ظالم على صيغة املبالغة ولكنها يف  بظالم ))وأن اهللا ليس  ((وذلك بأن اهللا ليس بظالم للعبيد؛ وقوله تعاىل: 

والنسبة تشمل الكثرة والقلة؛  ,نفس الوقت على صيغة النسبة؛ والفرق بينهما أن صيغة املبالغة تدل على الكثرة

نفي  ؟ ألننا لو قلنا املراد بذلك صيغة املبالغة لكان امل فهل املراد هنا صيغة املبالغة أو النسبة ؟ املراد النسبة؛ ملاذا

يعين ليس بذي ظلم، ليس بذي  ,كثرة الظلم مع أن اهللا ال يظلم مثقال ذرة؛ وعلى هذا فنقول ظالم هنا نسبة

  ؛ ريناالنجيعين ليس بذي جنارة أي ليس منسوبا إىل  ,كما تقول: فالن ليس جنارا  ,ظلم

مثل شيخ  ,له مجوع متعددة كثرية ,وعبد اسم مفرد وهو من أكثر املفردات مجوعا ,مجع عبد للعبيد )) ((وقوله: 

اسم مفرد له مجوع كثرية تبلغ إىل عشرة مجوع؛ والعبيد هنا املراد م العبيد كونا؛ فهو ال يظلم أحدا من العبيد  

هللا؛ وذلك ألن اهللا ال يظلم ال الكافر وال  ونومها متعبد ,وإمنا قلنا كونا لندفع أن املراد بذلك العبيد شرعا ,كونا

ل جيازى حبسب عمله؛ فالعبودية يف هذه اآلية هي العبودية العامة الشاملة للكافر واملؤمن؛ فاهللا ال يظلم  املؤمن، ك

  .ظلم مؤمنا؛ جيازي كل إنسان بعملهكافرا وال ي



  )). بما قدمت أيديهم ((؟ من قوله:  يف هذه اآلية من الفوائد؛ أوال: إثبات األسباب؛ من أين تؤخذ

   . وأن اهللا ليس بظالم للعبيد )) ((الظلم عن اهللا؛ لقوله:  ومن فوائدها أيضا: نفي

وهنا نقف لنبني أن اهللا سبحانه وتعاىل موصوف باإلثبات وموصوف بالنفي؛ أما اإلثبات فإن اهللا سبحانه وتعاىل 

وصف نفسه بإثبات كل صفة كمال، كل صفة كمال فهي ثابتة هللا؛ وما ميزان الكمال هل هو عقولنا القاصرة ؟ 

أو ميزان الكمال نصوص الكتاب والسنة ؟ الثاين، الثاين هو امليزان؛ وهلذا حنن ال حنكم على اهللا فنقول هذه صفة 

رجع يف هذا إىل الكتاب والسنة يف التفصيل؛ أما يف اإلمجال فالعقل يدل قة به وهذه الصفة غري الئقة؛ بل املالئ

بل املراد انتفاء هذه الصفة  ,فية فإنه ال يراد ا جمرد النفيما الصفات املنلى أن الرب البد أن يكون كامال؛ أع

ك ، وإذا نفى أن تأخذه سنة ونوم فذالثبوت كمال الضد؛ فإذا نفى أن يكون ظالما للعبيد فذلك لكمال عدله

لكمال حياته وقيوميته؛ وإذا نفى أن يصيبه لغوب فذلك لكمال قوته وهكذا؛ وجيب أن نعلم أنه ال ميكن أن 

يف صفات اهللا نفي جمرد؛ انتبهوا يا مجاعة للقاعدة ! ال يوجد يف صفات اهللا نفي جمرد؛ الدليل ؟ قول اهللا  يوجد

؛ والنفي والنفي ارد ليس مثال أعلى، املثل األعلى يعين الوصف األعلى األكمل وهللا المثل األعلى )) ((تعاىل: 

  أعلى؛ ارد عدم؛ والعدم ليس بشيء فضال على أن يكون وصفا 

وقد يكون لعدم قابليته هلذا املنفي، قد يكون لعجزه وقد  ,ثانيا: أن نفي احملض قد يكون لعجز املوصوف عنه

ال يستطيع أن يفعل هذا الشيء  ,يعين معناه نفينا عنه هذا الشيء ألنه عاجز ما يستطيع ,يكون لعدم قابليته

ما يظلم  حبيب، فمثال إذا قال قائل: فالن رجل حبيبالذين نفينا عنه؛ وقد يكون لعدم قابليته هلذا الشيء؛ 

الناس وال يعتدي عليهم؛ ويش نعرف من هذا الكالم ال يظلم الناس وال يعتدي عليهم ؟ عجزه؛ وهلذا قلنا 

  حبيب، حبيب عند الناس كلمة تصغري وحتقري؛ وهذا كقول الشاعر:

  قبيلة ال يغدرون بذمة      وال يظلمون الناس حبة خردل؛

؟ مدح أو ذم ؟ ترى يقول ال يغدرون بذمة، ما ميكن يغدرون بالعهد  مسع مثل هذا الكالم ويش يقول إذام آد

ا, ويش وال ميكن يظلمون الناس أبدا ؟ ذم ؟ سبحان اهللا لو أقول لك: أنت ال تغدر بالعهود وال تظلم أحد ,أبدا

صار ذما سبحان اهللا؛ من أين أخذت أا  للقبيلة كانوملا   ,لك صار مدحا يكون هذا ؟ مدح ؟ يعين ملا كان

  للذم ؟ 

  أم لعجزهم ال يظلمون؛  :ثانيا ,التصغري :أوال: الطالب

  والتصغري يف األصل يدل على التحقري . ,من التصغري نه ذمإمنا فهمنا أ: الشيخ



يكون لعدم نفي إذا مل يتضمن كماال قد العلى كل حال ال ميكن يوجد يف صفات اهللا نفي حمض؛ وقد يكون 

أن تقول: إن جداري كنه ال يقدر؛ ومثل العلماء لذلك بل هكمالين أن ما نفي عنه هذا الوصف ليس ليع ,القابلية

إذا خذوا  لو أراد أن يظلم ما ميكن؛ كذا ؟ طيبال يظلم، اجلدار ال يظلم هذا مدح ؟ أليش ؟ أصال ليس بقادر 

ض بل كل ما نفى اهللا عن نفسه فهو متضمن لكمال؛ هذه هذه القاعدة: ال يوجد يف صفات اهللا تعاىل نفي حم

  القاعدة .

وأن اهللا ليس بظالم للعبيد  ((مني اخللق؛ لقوله: تعاىل خيرب عما خيرب من صفاته لتطآلية: أن اهللا من فوائد هذه ا

  بعمله إن خريا فخري وإن شرا فشر .إال حىت يطمئن اإلنسان أنه لن جيازى )) 

فوائدها: جواز إطالق البعض على الكل إذا وجدت قرينة تدل عليه؛ من أين نأخذها ؟ جواز إطالق  ومن

املراد مبا  بما قدمت أيديكم )) ((من قوله: اآلية اليت معنا ؟ البعض على الكل إذا وجدت قرينة تدل عليه ؟ 

عين مبا قدمتم؛ ونظريها يف صفات اهللا: ي ,لكنه القرينة تدل على أن املراد الكلواليد بعض من اإلنسان,  قدمتم؛

هل نقول  مما عملت أيدينا )) ((اإلبل مثال قال اهللا:  أو لم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما )) ((

ا عملنا؛ ألن اهللا مل خيلق اإلبل مم ))ما عملت أيدينا م (( : نقول كما خلق آدم ؟ ال؛  إن اهللا خلق اإلبل بيده

بل فيها  ,فيكون املراد مما عملنا؛ لكن ليس معىن هذا أن اآلية ليس فيها داللة على ثبوت اليد هللا مثال بيده؛

  .داللة على ثبوت اليد هللا عزوجل 

   هل القائل هم املالئكة ؟ ونقول ذوقوا عذاب الحريق )) ((يف قوله تعاىل: : السائل

  الدليل ؟ : الشيخ

كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وسيق الذين   ((قوله تعاىل: : السائل

ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء ربكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة 

   ؟ تكلم املالئكةهذا  العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها ))

  ... قال اخسئوا فيها وال تكلمون )) ((يف سورة املؤمنون:  حىت من اهللا عزوجل،: الشيخ

أم يحسبون أنا ال نسمع سرهم  ((عندنا دليل وهو قوله تعاىل:  سنكتب )) (( :هذه عندنا دليل: الشيخ

على  ))  كال بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين (( ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون ))

يعين  ))نقول ذوقوا عذاب الحريق (( و أنا معك بأن فيه احتمال أن يكون املراد املالئكة،  ,كل حال احبث

  مالئكة؛ إذا وجد دليل على العني والرأس .

   ؟ اعتدوا على اهللا عزوجل مثقلنا اليهود اعتدوا على الرسل : السائل



  .ه يف حق يعينال، يف حق اهللا، املراد على اهللا : الشيخ

  لغة ؟  (( ذلك بما قدمت أيديكم )): هل هذا فيه دليل ملن يقول بااز: السائل

إن  :؛ وأما من قالأن الكلمات هلا معىن ذايتيا أخ زكي ااز ـ بارك اهللا فيك ـ قاله من قاله ألم يرون : الشيخ

لهما  اخفض (( الكلمات ليس هلا معىن ذايت وإمنا معناها حسب السياق فليس عندهم جماز؛ فيقولون مثال

؛ الطائر عادته ه جناح حقيقي لكن املراد ال ترتفعألن من املعلوم أن الذل ليس ل ,جمازليس فيه  جناح الذل ))

لغة العربية تعرب عن ا :نعم نقول ...الذي يعني هذا السياق  يكونلكن أنت ذل هلم حىت تنخفض؛  ,أن يرتفع

  . األصبع يدخل يف األذنكل ب ما هو أصابعهم ))يجعلون  (( :البعض بالكل وعن الكل بالبعض

أو شبهها أو مخسة يعين مبعىن إذا قرأنا مخس آيات  ,ال جنعل القرآن كالفقه ذاملا :اقرتح علينا بعض اإلخوان قال

  ...مسعنا, أليس كذلك  , إذا قرأنا مثنن هذه قاعدتناأسطر نغيب؛ وأظن أ

الذين قالوا إن اهللا عهد إلينا أن ال نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان  (( أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم:: الطالب

تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك 

فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون 

  يوم القيمة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إال متاع الغرور )) .أجوركم 

لقد سمع اهللا قول الذين قالوا إن اهللا فقير  ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم؛ قال اهللا تبارك وتعاىل: : الشيخ

  ؟  ئلونقاالمن هؤالء . ... ))ونحن أغنياء 

  اليهود؛ : الطالب

   ؟ اهللا به من العيوب واوهل حتفظ هلم شيئا آخر مما وصف: الشيخ

  نعم قالوا يد اهللا مغلولة؛ : الطالب

   ؟ أي: الشيخ

  . : خبيلالطالب

   أي خبيل وغري ؟: الشيخ

  . اسرتاحخلق السموات واألرض ملا قالوا إن اهللا : الطالب

  طيب .: تعب فاسرتاح؛ الشيخ

   اهللا بيده ؟ هاما املراد بالكتابة يا أخ هل يكتب سنكتب ما قالوا )) ((قوله: : الشيخ

   املراد بالكتابة هم املالئكة يكتبون؛: الطالب



  كتابة املالئكة ؟ : ما الدليل على أن املراد  الشيخ

  أم يحسبون أنا ال نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون )) . ((قوله تعاىل: : الطالب

  .أحسنت :الشيخ

وقتلهم  (( قال: قيد ؟ أقولبالحق حىت خيرج األنبياء هل يف قتل  وقتلهم األنبياء بغير حق )) ((قال: : الشيخ

قيد بغري حق هل معناه أن قتل ؟ يعين كونه ي فهل يكون قتل األنبياء حبق حىت خيرج بقيد األنبياء بغير حق ))

   األنبياء يكون تارة حبق وتارة بغري حق ؟

  ال؛ : الطالب

صفة كاشفة، كاشفة يعين تبني الواقع؛ وأيضا فيها  ,بغري حق ؟ يعين لبيان الواقع ؟ نعم :ملاذا قال: إذا الشيخ

  فائدة أخرى غري هذه ؟ 

  توكيد؛ : الالطالب

  ال؛ يعين معناه املبالغة يف الشناع عليهم أو يف التشنيع عليهم ألم قتلوهم بغري حق .: الشيخ

   األمر هنا يراد به ؟ ))ذوقوا عذاب الحريق  ((قوله: : الشيخ

  التوبيخ.: الطالب

  واإلهانة .: الشيخ

   هل لك دليل على أن مثل هذا األمر يراد به اإلهانة ؟: الشيخ

  ذق إنك أنت العزيز الكريم )). ((أي نعم قوله تعاىل: : الطالب

فهل يف اآلية ما يرد  ,وهلذا ال ميوتون فيها وال حييون ,قال بعض العلماء املعاصرين إن النار ال حترق أهلها: الشيخ

   عليهم ؟

  ؛ العذاب وال ميوتون يف أم يذوقوا ينستمر يستلزم منها أم مذوقوا عذاب الحريق ))  ((نعم، قوله: : الطالب

  ؟  وحيرتقون: الشيخ

  غريها؛  م اهللا جلودابدهلمث يجلودهم : حيرتقون ومتضي الطالب

  ميوت .يا حرتق يف الدنإذا االدنيا فإن اإلنسان  هم يفميوتون ؟ خبالفوال : الشيخ

  لكن الباء هنا ؟  بما قدمت أيديكم )) ؟ ((ما معىن قوله: : الشيخ

  الباء للسببية .: الطالب

   هل يستفاد من اآلية بأن أفعال اهللا مقرونة باحلكمة ؟: الشيخ



  الباء للسببية : الطالب

  لسببية فهو يفيد العلية والعلة هي احلكمة .با وكل شيء: الشيخ

   ظالم هنا صيغة مبالغة أو نسبة ؟ ليس بظالم للعبيد )) ((قوله: : الشيخ

  مبالغة؛ : الطالب

  يعين أن اهللا يظلم قليال لكن كثريا ال ؟  ,مبالغة: الشيخ

  الصيغة مبالغة؛ : الطالب

لصيغة تأيت للنسبة يقال: جنار وحداد وبناء؛ فهل هي لكن هذه ا ,نعم الصيغة ظالم صيغة مبالغة صحيح: الشيخ

   هنا للنسبة أو للمبالغة ؟

  للنسبة؛ : الطالب

  ألننا لو قلنا للمبالغة لكان املنفي كثرة الظلم . ,للنسبة متام: الشيخ

   العبيد هنا هل هو باملعىن اخلاصة أو باملعىن العام ؟: الشيخ

  باملعىن العام؛ : الطالب

  باملعىن العام حىت الكافر ال يظلمه اهللا ؟: الشيخ

  نعم؛ : الطالب

  ؟ طيب . صحيح: الشيخ

: الطالب )) لقد سمع اهللا قول الذين قالوا ((هذه صفة لقوله:  الذين قالوا )) ((قال اهللا عزوجل: مث : الشيخ

  بقيت فوائد شيخ ؟ 

  فوائد أيش من أين ؟ : الشيخ

  .))أيديهمبما قدمت  ((من قوله: : الطالب

  . نكمل الفوائد: إذا الشيخ

(( وأن اهللا ليس بظالم انتفاء الظلم عن اهللا؛ لقوله:  ذلك بما قدمت أيديكم )) (( :من فوائد اآلية الكرمية

  للعبيد )) .

ألنه لو كان  وأن اهللا ليس بظالم )) ((نفاه عن نفسه؛ لقوله: اهللا أن ال فوائدها: إمكان الظلم من اهللا لو ومن 

الظلم غري ممكن يف حقه مل يصح أن يتمدح به عزوجل؛ إذ ال يتمدح بشيء إال إذا كان تركه اختيارا؛ أما لو كان 

  مستحيال يف حقه مل يكن للتمدح به فائدة .



ل إن الظلم حمال على اهللا، حما :وبناء على هذه الفائدة: يكون فيها رد على من ؟ على اجلهمية، اجلهمية يقولون

واملتصرف يف ملكه يفعل  ,إنه مهما تصرف فقد تصرف يف ملكه :لذاته ال ألن اهللا نفاه عن نفسه؛ ألم يقولون

  كما قال ابن القيم يف النونية:   ,ال لذاتهاحملما يشاء؛ فالظلم عندهم 

  ؛ احملال لذاتهالظلم عندهم و 

وحنن نقول الظلم ليس حمال هللا، لو شاء اهللا أن يظلم لظلم؛ ولكنه نفاه عن نفسه متدحا بذلك؛ وهلذا قال يف 

  وهذا يدل على إمكانه منه لكنه ال يفعل . ) يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي (احلديث القدسي: 

إن اهللا لو عذب أهل سماواته  (ل: فإن قال قائل: قد جاء يف احلديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قا

  وهو غير ظالم لهم ) ؟ موأرضه لعذبه

فاجلواب أن نقول: ال معارضة بني هذا احلديث وبني اآلية؛ ألن اهللا لو عذم مل ميكن أن يعذم وهو ظامل هلم؛ 

آخر: إن اهللا ل وجه إذا ال يعذم إال وهم مستحقون للعذاب؛ وعلى هذا فيكون احلديث مطابقا لآلية؛ أو يقا

فإن من نوقش احلساب  ,سموات واألرض لعذم وهو غري ظامل هلم؛ إذا أراد أن يناقش العبادلو عذب أهل ال

  . عذب؛ ألنه لو ناقشهم


